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RESUMO – Em 2012, o Instituto Federal do Paraná- Campus Telêmaco Borba em parceria com a 

SEED/NRE - Departamento de Educação Básica do Núcleo Regional de Educação de Telêmaco 
Borba-PR, iniciou o projeto de extensão NOPEC (Novas Perspectivas no Ensino das Ciências) 
direcionado a professores pertencentes ao NRE de Telêmaco Borba que lecionam a disciplina de 
Física. Esta proposta tem o intuito de propiciar aos professores da região o conhecimento de uma 
metodologia de ensino de Física elaborada pelos professores do campus que valoriza com igualdade 
de relevância quatro diferentes abordagens de um mesmo tema. O curso teve oito encontros 
presenciais e em cada encontro um mesmo tema da Física foi abordado por quatro professores de 
áreas distintas conforme suas especialidades resultando em um aprendizado que relacionou o 
contexto científico, tecnológico e social (CTS). As quatro abordagens foram: Física com foco na 
História e Filosofia da Ciência; Física com foco nos conceitos, Física com foco nas demonstrações 
matemáticas e Física com foco nas práticas de laboratório. O objetivo do curso de formação de 
professores foi alcançado com êxito ao apresentar uma nova perspectiva no ensino de ciências. A 
avaliação dos cursistas também seguiu a proposta de tratar um mesmo tema da Física de quatro 
formas diferentes com a mesma relevância. O curso teve uma excelente repercussão e na sua versão 
de 2012 certificou vinte e seis (26) professores da rede pública estadual de educação. A metodologia 
de ensino do NOPEC I será referência para os próximos cursos de formação de professores do IFPR-
Telêmaco Borba. 
 
 

PALAVRAS CHAVE – Formação de Professores. Ensino de Ciências. História e Filosofia da Ciência. 

 
 

                                                 
1
Mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia (UTFPR), Professor de Física do IFPR- Campus Telêmaco Borba 
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2
Mestranda em Ensino de Ciência e Tecnologia (UTFPR), Professora de Química do IFPR- Campus Telêmaco 

Borba (patrícia.koscianski@ifpr.edu.br).  
3Mestre em Ciências- Área de Concentração Física (UEPG), Professora de Matemática do IFPR- Campus 

Telêmaco Borba (marily.benicio@ifpr.edu.br). 
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Mestre em Letras, Linguagem e Sociedade (UNIOESTE), Professor de Literatura Brasileira do IFPR- Campus 
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